Regulamin akcji promocyjnej „Kawa z Audiobookami w Play”

§ 1 Organizator i Promocja
1. Akcja promocyjna „Kawa z Audiobookami w Play” („Akcja”) rozpoczyna się w dniu 12
grudnia 2014 roku o godzinie 00:00:00 i trwa do 21 grudnia 2014roku, do godziny
23:59:59.
2. Organizatorem Akcji jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w (02-677) Warszawie przy ul.
Taśmowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON
015808609, której kapitał zakładowy wynosi 48.456.500,00 zł, („Organizator”).
3. Promocyjna jest prowadzona we wszystkich kawiarniach Costa Coffee („Kawiarnie”) w
Polsce. Adresy Kawiarni można znaleźć na stronie internetowej https://costacoffee.pl/map
§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba
fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych będąca Abonentem sieci Play (osoba,
która zawarła z P4 sp. z o.o. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie
pisemnej w systemie abonamentowym), która w czasie trwania Akcji Promocyjnej, będzie
posiadała aktywną usługę Audiobooki w Play (regulamin usługi dostępny na stronie
www.audiobooki.play.pl)
§ 3. Zasady Promocji
1. Uczestnikowi w czasie trwania akcji, przysługuje prawo do otrzymania jednego kodu
promocyjnego upoważniającego do odbioru jednej średniej wielkości darmowej kawy w
Kawiarni.
2. Aby wziąć udział w Akcji i otrzymać promocyjny kod, Uczestnik powinien wpisać na
klawiaturze telefonu i zatwierdzić przyciskiem aktywującym połączenie kod USSD *2014#.
3. W odpowiedzi Uczestnik otrzyma kod promocyjny („Kod”), który należy okazać
pracownikowi Kawiarni.
4. Kod USSD, o którym mowa w § 3 pkt 2 niniejszego regulaminu można wysłać tylko i
wyłącznie z Numeru MSISDN na którym Abonent posiada aktywną usługę Audiobooki w
Play.
5. Jeden uczestnik może otrzymać jeden kod oraz jedną darmową kawę w czasie trwania
Akcji.
6. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w Kawiarni.
7. Kod nie podlega wymianie na pieniądze, inne produkty ani nie uprawnia do otrzymania
innego produktu w Kawiarni.
8. Wartość kawy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).
9. Kod określony w ust. 1 powyżej powinien zostać wykorzystany wyłącznie w czasie trwania
Akcji.

§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane na adres: ul. Taśmowa 7, 02-677
Warszawa, z dopiskiem „Kawa z Audiobookami w Play” lub na adres poczty
audiobooki@play.pl, w terminie do dnia 21 stycznia 2015 roku.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz jego dokładny adres
zamieszkania i numer telefonu na którym Uczestnik posiada aktywną usługę Audiobooki
w Play, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji i
określenie żądania.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia
reklamacji.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.
2.

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.play.pl.
We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.

